
 

 

 
Nóvember 2020                                   isländisch 

En þau fundu hann ekki og sneru 

þá aftur til Jerúsalem og leituðu 

hans.                                             (LK 2,5) 
______________________________________  

Látum það gerast! 

Let it happen! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

 

 

Kæru vinir orðsins! 

 

  við vorum saman á 6 ökutækjum í lest á leiðinni til Balkanskaga. Veðrið versnaði sífellt. 

Við vorum í miðju Austurríki – um miðja nótt. Tiltölulega skyndilega reið stormur yfir landið. 

Innan skamms flæddi yfir göturnar. Hraðbrautum var lokað. Bílalestin okkar slitnaði í sundur. 

Við fórum inn á bílastæði og biðum. Hvernig áttum við að finna hina bílana? Farsímar og GPS 

voru ekki til þá. Við gátum bara látið þetta yfir okkur ganga. Eftir stóð það sem Dietrich 

Bonhoeffer hafði sagt á erfiðum tímum: Okkar kristna trú mun aðeins samanstanda af tvennu: Að 

biðja og gera það sem er rétt meðal manna!“ Við báðum fyrir öllu unga fólkinu í bílunum og fyrir 

bílstjórunum. Þegar rigningunni slotaði ókum við varlega áfram. Eftir mörg hundruð kílómetra 

hittum við alla hina bílana á bílastæði – eins og þeim hefði verið stýrt þangað af kærleiksríkri 

hendi. 

 

Maríu og Jósef var einnig ýtt út í slíkar aðstæður. Þau lögðu leið sína í pílagrímsför til 

Jerúsalem með 12 ára syni sínum, Jesú. Þau týndu honum á leiðinni til baka. Þau héldu að hann 

væri hjá ættingjum sínum. Þegar þau fundu hann ekki þar eftir dagsferð, sneru þau aftur til 

Jerúsalem og leituðu hans þar í þrjá daga í viðbót. Þau fundu hann eftir samtals fjóra daga. 

 

Hversu erfitt er að þola óleyst mál og brjálast ekki – af ótta og áhyggjum. Ef við berum 

ástandið til Guðs í bæn á slíkum stundum og gerum ávallt það sem er rétt og augljóst hjálpar það 

hjarta okkar að öðlast frið við sjálft sig á ný. Og skyndilega getum við treyst því sem gerist. 

Látum það gerast! – Let it happen! 
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